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Alapvető biztonsági előírások
A termék üzemeltetése, karbantartása és javítása során a balesetek többsége azért következik be, mert
az alapvető biztonsági előírásokat és munkavédelmi szabályokat nem tartják be. A baleseteket sokszor
meg lehet előzni, ha időben felismerjük, hogy egy veszélyt magában rejtő helyzet balesetet idézhet
elő. Mindenkinek folyamatosan ügyelnie kell arra, hogy nem áll-e fenn ilyen potenciális veszélyhelyzet.
Ugyanakkor mindenkinek rendelkeznie kell mindazon képzéssel, szakismerettel és eszközökkel, amelyek
ahhoz szükségesek, hogy a munkálatokat megfelelő módon elvégezze.

A gép nem megfelelő üzemeltetése, kenése, karbantartása vagy javítása veszélyes lehet, és
sérüléseket vagy halálos balesetet is okozhat.
A gépet csak úgy üzemeltesse, illetve a gépen kenési, karbantartási és javítási munkálatokat
csak úgy végezzen, hogy előzőleg elolvasta és megértette a gép üzemeltetésével, kenésével,
karbantartásával és javításával kapcsolatos útmutatásokat.
A biztonsági előírások és a biztonsági jelek megtalálhatók mind ebben a könyvben, mind magán a gépen.
Ha ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket nem veszi figyelembe, saját maga és mások testi épségét vagy
életét sodorhatja veszélybe.

A veszélyhelyzetekre "“figyelmeztető jel”" hívja fel a figyelmet, és mellette valamilyen “magyarázó szó”
is található, pl. "VESZÉLY (“DANGER”)", "FIGYELEM (“WARNING”)", "VIGYÁZAT (“CAUTION”)". A
"FIGYELEM (“WARNING”)" jel a következőképpen néz ki:

Ennek a figyelmeztető jelnek a következő a jelentése:

Figyelem! Legyen óvatos! Az Ön személyes biztonsága forog kockán.
A figyelmeztetés alatt írásos vagy képi információ található, amely részletesebben kifejti a veszély
mibenlétét.

Azoknál a műveleteknél, amelyek a gépben kárt okozhatnak, úgy a gépen, mint ebben a könyvben a
"MEGJEGYZÉS (“NOTICE)”" szó található.

A Caterpillar cég nem számolhat előre minden olyan körülménnyel, melynek következtében
esetleg veszélyhelyzet alakulhat ki. Ennek megfelelően az ebben a könyvben, valamint a gépen
található jelek nem terjednek ki minden elképzelhető lehetőségre. A terméket ne használja a
kézikönyvben előírt módtól eltérően, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy figyelembe vette a
termék felhasználási helyen való működtetésével kapcsolatos összes biztonsági szabályt és
óvintézkedést, beleértve a helyszínen érvényes sajátságos szabályokat és óvintézkedéseket is.
Amennyiben olyan eszközt, eljárást, munkamódszert vagy üzemeltetési módot használ, amit a
Caterpillar cég nem kimondottan és egyértelműen javasol, győződjön meg arról, hogy ezzel sem az
Ön saját, sem pedig mások biztonságát nem veszélyezteti. Ugyanígy gondoskodjon arról, hogy az
Ön által választott üzemeltetési, kenési, karbantartási és javítási műveletek következtében a gép
nem fog megrongálódni és a biztonságossága sem fog csökkenni.
Az ebben a könyvben szereplő információk, műszaki adatok és ábrák a könyv írásakor rendelkezésre
álló információk alapján készültek. Az azóta eltelt időszak alatt a különböző műszaki adatokban,
meghúzási nyomatékokban, nyomásértékekben, mérésekben, beállításokban, ábrákban stb. változások
következhettek be. Ezek a változások kihathatnak a gép szervizelésére is. A munkavégzés előtt szerezze
be a legfrissebb, teljes körű információkat. A Caterpillar márkakereskedők rendelkeznek a legaktuálisabb
adatokkal.



Ha ehhez a géphez csere alkatrészre van szük-
ség, a Caterpillar azt javasolja, hogy csak ere-
deti Caterpillar alkatrészt használjon, vagy olyan
egyéb alkatrészt, amely egyenértékűműszaki jel-
lemzőkkel rendelkezik, beleértve - többek között-
a fizikai méreteket, a típust, az erősséget és az
anyagot.

Ha ezt a figyelmeztetést nem tartják be, idő előtti
meghibásodások jelentkezhetnek, a gép megron-
gálódhat, személyi sérülés, sőt akár halálos bal-
eset is bekövetkezhet.

Az Egyesült Államokban a kibocsátásszabályzó eszközök és rendszerek karbantartását, cseréjét
illetve javítását bármilyen javítóműhely illetve a tulajdonos által megbízott személy elvégezheti.


